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Nederlandse samenvatting

Samenvatting
Introductie
Eén van de grootste uitdagingen voor alle levende cellen is, tijdens de synthese van een eiwit,
deze te dirigeren naar de beoogde eindbestemming. Noodzakelijk voor een goed verloop van
dit proces is de tijdige herkenning van het eiwit, de exacte sturing van het eiwit richting het
einddoel, de translocatie van het eiwit over het membraan en uiteindelijk de vouwing van
het eiwit in het correcte subcellulaire compartiment. In bacteriën kan dit proces opgedeeld
worden in twee verschillende routes, namelijk de post-translationele en de co-translationele
route. Welke route genomen word is sterk afhankelijk van het type eiwit dat gesynthetiseerd
word. Eiwitten die in het membraan functioneren zijn zeer hydrofoob en onstabiel in het
cytoplasma. Deze worden naar het membraan gedirigeerd via de co-translationele route.
Dit in tegensteling tot eiwitten welke een functie hebben buiten de cel. Voor deze eiwitten
wordt vaak gekozen voor de post-translationele route welke begint wanneer het eiwit volledig
is gesynthetiseerd aan ribosomen in het cytoplasma. Het eiwit wordt in het cytosol in een
ongevouwen toestand gehouden door chaperonnes, welke incorrecte vouwing en aggregatie
voorkomen. Vervolgens wordt dit complex naar het Sec translocon aan het membraan
gedirigeerd, waar de translocatie over het membraan plaatsvindt. In de co-translationele route
wordt gedurende de synthese van een eiwit een signaal sequentie of een hydrofoob membraan
domain aan het begin van de polypeptide keten herkend door het signal recognition particle
(SRP). SRP dirigeert het incomplete eiwit-ribosoom complex tijdens de synthese naar de
membraanreceptor FtsY, welke vervolgens het complex naar het Sec translocon dirigeert.
Het eiwit dat wordt gesynthetiseerd, wordt vervolgens overgedragen aan het Sec translocon
waar de synthese verder gaat en het eiwit gelijktijdig in het membraan geïnserteerd word.
Het bacteriële Sec translocon is een eiwit complex wat voorkomt in het cytoplasmatische
membraan en uit drie verschillende componenten bestaat; SecY, -E en –G. Bij Eukaryote
cellen bestaat het Sec complex uit Sec61α, -β en –γ en komt het voor in het endoplasmatisch
reticulum. Alle homologe Sec complexen verzorgen de translocatie van eiwitten door en in
het membraan van bacteriën, het, ER membraan van eukaryoten en de thylakoïde membraan
van planten.
In bacteriën wordt het leeuwendeel van de membraaneiwitten in het membraan geïnserteerd
door het SecYEG complex. Echter een klein deel van de totale membraaneiwitten wordt niet
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door dit complex verwerkt, maar worden door het YidC eiwit in een SecYEG onafhankelijke
route geïnserteerd in het membraan. YidC behoort tot de YidC/Oxa1/Alb3 eiwit familie,
welke in alle domeinen van het leven te vinden is (3-5). Leden van deze eiwitfamilie zijn
werkzaam in de elektronentransportketen en fotosynthese (6,7). Het in de mitochondriën
voorkomende Oxa1 eiwit was voor het eerst geïdentificeerd als essentieel voor de insertie en
vouwing van onderdelen van het cytochrome c oxidase en de F1F0ATPase. Daaropvolgende
onderzoeken hebben aangetoond dat het bacteriële YidC en Alb3 uit chloroplasten een
vergelijkbare rol vervullen. Ondanks het feit dat de eiwitsequenties van de YidC homologen
erg van elkaar verschillen, delen ze allen een geconserveerde kern met vijf transmembraan
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Figuur 1. Vergrote weergave van de hydrofiele groeve van E. coli YidC met de zijketenen van de
hydrofiele residuen weergegeven.

segmenten (TMSs), welke wordt beschouwd als het katalytische gedeelte voor de eiwit
membraan insertie (10). Ze zijn zo gerangschikt dat ze een hydrofiele groeve vormen in het
membraan. Door deze conformatie zou het omliggende membraan aan de cytoplasmatische
kant gedestabiliseerd kunnen worden, wat de insertie van membraaneiwitten vergemakkelijkt.
(Fig. 1) (11). De gedeelde functies en structuur kenmerken van de YidC homologen zijn
samengevat in hoofdstuk 1 van deze thesis.
Het E. coli YidC is essentieel voor de levensvatbaarheid van de cel, dit doordat YidC de insertie
van eiwitten uit de elektronentransportketen en andere energie-overdragende eiwitten
123
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verzorgt (12,13). YidC kan zonder tussenkomst van andere complexen, eiwitten inserteren
of in samenwerking met het SecYEG complex helpen met de vouwing of correcte insertie
van membraaneiwitten. De gevonden substraten welke enkel door YidC in het membraan
geïnserteerd worden, zoals de subunit c van de F1F0Atpase (F0c), het mechanosensitive channel
of large conductance (MscL) alsmede de YidC/SecYEG afhankelijke substraten zijn opgesomd
in hoofdstuk 1. De meeste Gram negatieve bacteriën, zoals E. coli, beschikken enkel over
één YidC homoloog. Echter vele Gram positieve bacteriën bevatten twee YidC paralogen,
zoals Bacillus subtilis YidC1 (SpoIIIJ) en YidC2 (YqjG). Ondanks het feit dat SpoIIIJ en YqjG
qua functie grotendeels uitwisselbaar zijn, heeft SpoIIIJ een specifieke functie in sporulatie
(14), waar YqjG de ontwikkeling van competence versterkt (15). Hoofdstuk 2 beschrijft het
onderzoek naar de regio’s van SpoIIIJ welke bijdragen aan de sporulatie specifieke functie
en waarin het zich functioneel onderscheid van YqjG. De E. coli YidC gemedieerde cotranslationele insertie en de regio’s van YidC welke belangrijk zijn voor de binding met het
ribosoom worden onderzocht in hoofdstuk 3. Aangetoond is dat de cytosolische lus 2 en de
C-terminus van YidC betrokken zijn in de binding met het ribosoom en essentieel zijn voor
membraaninsertie van de YidC afhankelijke substraten F0c en MscL. Echter niet alleen de
binding met het ribosoom, maar ook andere potentiele componenten kunnen betrokken zijn
in de YidC gemedieerde membraanbiogenese. In hoofdstuk 4, wordt de ontdekking van een
nieuw component betrokken bij de YidC/SecYEG gemedieerde insertie, YidD, beschreven.
Dit eiwit is nodig voor een efficiënte biogenese van het membraaneiwit NuoK.

TMS2 en de omliggende regio’s zijn essentieel voor de SpoIIIJ sporulatie
specifieke functie
De Bacillus subtilis SpoIIIJ (YidC1) en YqjG (YidC2) eiwitten bevatten dezelfde geconserveerde
topologie als andere YidC eiwitten. Deze twee eiwitten hebben een overlappende functie voor
de levensvatbaarheid van de cel en de insertie van membraaneiwitten zoals de subunit F0c
van de F1F0-ATPase (16-17). Voor normale groei is slechts één van de twee voldoende, maar
een uitschakelen van beide paralogen is lethaal. Ondanks de overlap in functie kan YqjG de
rol van SpoIIIJ in sporulatie niet complementeren. Om de regio’s welke belangrijk zijn voor
deze sporulatie specifieke activiteit van SpoIIIJ te identificeren, werden een aantal chimeras
van SpoIIIJ/YqjG gemaakt. Deze werden gemaakt door de TMSs van SpoIIIJ te vervangen
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door de corresponderende regio’s van YqjG en vice versa (hoofdstuk 2). Onze gegevens
suggereren een essentiële rol voor de TMS2 en de omliggende regio’s; cytosolische lus 1 (C1),
periplasmische lus 2 (P2). Daarnaast spelen de TMS1 en TMS3 een mindere cruciale rol en
de twee C-terminale TMSs (TMS4/TMS5) hebben geen invloed op de SpoIIIJ specifieke
sporulatie functie.
SpoIIIJ is essentieel voor de activatie van het late voorspore specifieke factor sigma factor σG.
Als deze factor niet geactiveerd wordt, stopt de sporulatie in fase III (14-16). Activatie van σG
benodigd ook de eiwitten SpoIIA (SpoIIIAA-SpoIIIAH)en SpoIIQ, welke een secretiecomplex
vormen in de twee membranen om de voorspore (18). Er is voorgesteld dat SpoIIIJ betrokken
is bij de vouwing en vorming van het SpoIIIAA-SpoIIQ kanaal. Aanwijzingen hiervoor worden
geleverd door de SpoIIIJ depletie, waardoor een niet functioneel polytopic membraaneiwit
SpoIIIAE gevormd wordt. Mogelijk komt dit door een defect in membraaninsertie of
vouwing van dit eiwit (19). Een verhoogde expressie van het membraaneiwit SpoIIIAH wordt
geïnduceerd door de depletie van SpoIIIJ, was suggereert dat SpoIIIJ eerder een chaperonne
of foldase activiteit heeft dan dat het actief is als een insertase van SpoIIIAH. Verdere studies
zijn nodig om deze hypothese te bevestigen naast het zoeken naar andere membraaneiwitten
die afhankelijk zijn van SpoIIIJ voor hun biogenese. Ook moet het nog bevestigd worden dat
SpoIIIAE een feitelijk SpoIIIJ substraat is.
TMS2 van de Bacillus subtilis SpoIIIJ (TMS3 in de E. coli YidC) is het meest geconserveerde
transmembraan domein van de YidC eiwitten. In E. Coli zijn er twee mutaties het TMS3 van
YidC, nl. C423R en P431L, beschreven die een temperatuur gevoelig fenotype veroorzaken
(20). Chemische crosslinking studies hebben bovendien een aantal locaties op dit TMS3
geïdentificeerd als plaatsen voor interactie met substraten zoals de Pf3 coat protein, F0c
en de Sec-afhankelijke substraten LepB en FtsQ (8). Dit suggereert dat TMS2 van SpoIIIJ
een algemene bindingsplaats is voor membraan eiwitten tijdens insertie. De uitwisseling
van SpoIIIJ TMS2 met de overeenkomstige sequentie van YqjG resulteerde in een sterk
verminderde sporulatie activiteit, wat aantoont dat TMS2 van SpoIIIJ cruciaal is voor
sporulatie (Hoofdstuk 2). Recente kristalstructuren van het E. coli en B. halodurans YidC
tonen aan dat de C1 regio aan de cytosolische kant van het membraan tot een antiparallel
hairpin-achtige structuur vouwt (CH1 en CH2). De verwijdering van het CH1 of CH2
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domein veroorzaakt een drastische reductie van de bacteriële groei en insertie activiteit van
SpoIIIJ (9) daarbij leidt het vervangen van het CH1 domein voor een glycine linker tot de
volledige inactivatie van SpoIIIJ. Deze waarnemingen wijzen op een belangrijke rol voor het
C1 domein in de correcte werking van het SpoIIIJ eiwit. In Hoofdstuk 2 wordt beschreven
hoe de verdere vervanging van het TMS2 en de omliggende regio’s (C1 en P2) van SpoIIIJ
met de corresponderende regio’s van YqjG de sporulatie volledig blokkeren, maar geen effect
hebben op de vegetatieve functie van SpoIIIJ. Dit duidt op een rol van de C1 en P2 domeinen
in sporulatie. Tot op heden is het exacte mechanisme van de specifieke rol van SpoIIJ in
sporulatie onduidelijk. Het ontdekken van nieuwe SpoIIIJ afhankelijke substraten zou meer
helderheid kunnen geven in de mechanistische werking ervan.

De cytosolische lus 2 en de C-terminus van E. coli YidC zijn cruciaal voor
ribosoom binding en insertase activiteit
Co-translationele membraan insertie van YidC/Oxa1/Alb3 substraten wordt geïnitieerd
op de YidC-ribosoom grensvlak. De C-terminale regio van de mitochondriale Oxa1 (86
residuen, totale lading +14) de Streptococcus mutants YidC1 (33 residuen, totale lading +9) en
YidC2 (61 residuen, totale lading +14) zijn cruciaal voor het contact tussen het eiwit en het
ribosoom en dit gebeurd middels elektrostatische interacties. Deleties in deze C-terminale
domeinen beïnvloeden de eiwitinsertie functie van YidC(21,22). De C-terminus van E. coli
YidC is positief geladen maar aanzienlijk korter dan dat van homologen, nl. 13 residuen
lang met een totale lading van +4. Deze regio is net zoals andere YidC eiwitten betrokken
bij ribosoom binding, maar niet de enige bepalende factor voor een stabiele binding (23).
Hoofdstuk 3 beschrijft verdere studies naar de rol van de positief geladen cytosolische
regio’s van E. coli YidC, welke betrokken zijn bij ribosoom binding en insertase activiteit. De
cytosolische lus 2 (C2) en de C-terminus van YidC zijn belangrijk voor ribosoom binding en
essentieel voor YidC-afhankelijke membraaninsertie van F0c en MscL. De C1 regio van YidC
is niet noodzakelijk voor een stabiele binding met het ribosoom, maar is essentieel voor de
levensvatbaarheid van de bacteriële cel en kan betrokken zijn in latere biogenese stappen van
een membraaneiwit zoals eiwitvouwing (Hoofdstuk 3).
De kristalstructuur van YidC laat zien dat de C1 regio tot een anti parallel hairpin-achtige
structuur vouwt parallel aan het cytoplasmatische membraan. Dit is een potentiele plek voor
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interacties met het ribosoom. Verschillende tegenstrijdige visies over de rol van deze C1 lus
zijn de afgelopen jaren gepubliceerd. Een voorbeeld is een studie naar de deletie van het C1
domein (residuen 371-416) waarin de auteurs claimen dat deze deletie de levensvatbaarheid
van de bacterie negatief beïnvloed en de membraaninsertie van de Pf3-coat en M13 procoat
eiwitten verstoord (24). Een andere studie toont aan dat de C1 regio niet essentieel is voor
de correcte werking van YidC (25). Onze data suggereert dat de C1 regio (residuen 374383) van YidC essentieel is voor de levensvatbaarheid van een cel. Echter, noch ribosoom
binding en membraaninsertie van de YidC afhankelijke substraten F0c en MscL werden
beïnvloed door de deletie van deze regio. Deze data suggereert dat deze C1 regio misschien
essentieel is voor de vouwing en/of opbouwing van membraaneiwitten, of betrokken is bij
de membraaninsertie van een tot op heden onbekend substraat dat essentieel is voor de
levensvatbaarheid van de cel. In tegenstelling tot de structuur van de C1 lus, is de C2 lus
en de C-terminus van YidC structuurloos mogelijk door hun flexibiliteit. Beide regio’s zijn
betrokken bij ribosoom binding en membraaninsertie (Hoofdstuk 3). Deleties van enkele
residuen in deze regio’s hebben weinig invloed op de activiteit van YidC, echter een dubbel
deletie resulteert in een gereduceerde binding van het ribosoom en een totaal verlies van de
activiteit van YidC. Wij veronderstellen dat deze dubbele deletie een conformatie verandering
teweeg brengt in YidC wat resulteert in een niet functioneel YidC:RNC complex of een
verstoorde membraaninsertie. Voorgaande studies hebben een correlatie aangetoond tussen
ribosoom binding en de insertase activiteit van YidC homologen. De C-terminale ingekorte
mitochondriaal Oxa1 vertoont een gereduceerde insertase activiteit, hetzelfde geldt voor de
S. mutans YidC1 en YidC2 (21,22). Echter, een dergelijke correlatie tussen de binding met het
ribosoom en membraan insertie van F0c en MscL werd door ons niet waargenomen voor het
E. coli YidC. Dit is in overeenstemming met de minder essentiële rol van de C-terminus van E.
coli YidC. In plaats daarvan spelen de kenmerken van de incomplete polypeptide ketens aan
het ribosoom een grotere rol in de interacties en het insertiemechanismen.

Efficiënte membraan insertie van NuoK benodigd het YidD eiwit
In E. coli is het yidD gen gelokaliseerd in een sterk geconserveerd operon, welk de genen
rpmH-rnpA-yidD-yidC-trmE beslaat. Het is gesuggereerd dat het kleine membraaneiwit
dat gecodeerd wordt door het yidD gen een functionele link heeft met het YidC eiwit (26).

127

Samenvatting
Echter is de rol van het YidD eiwit in de biogenese van membraaneiwitten is onbekend. In
hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe de deletie van het yidD gen resulteert in een gereduceerde
proton motive force en een lichte overexpressie van het membraan stress eiwit PspA. Gebruik
makend van een in vitro membraaninsertie methode werd aangetoond dat de insertie van de
NADH dehydrogenase subunit NuoK, wat een YidC-SecYEG afhankelijk eiwit is, efficiënter
in het membraan geïnserteerd wordt in de aanwezigheid van YidD. Echter de rol van het YidD
eiwit in de biogenese van membraaneiwitten lijkt substraat-specifiek. De insertie van F0c werd
namelijk niet gestimuleerd door de aanwezigheid van YidD. Onze data suggereert dat YidD
een nieuw, maar niet essentieel onderdeel is van de translocase dat YidC-SecYEG afhankelijke
membraan insertie faciliteert.
Crosslinking studies hebben voorgesteld dat YidD zicht in nabij het FtsQ eiwit bevindt tijdens
de synthese ervan. Dit eiwit is een SecYEG afhankelijk membraaneiwit, en YidD zou mogelijk
als chaperonne kunnen functioneren tijdens de insertie van FtsQ in het membraan (26). In
hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe YidD mee opgezuiverd wordt met SecYEG en NuoK.
Een interactie met YidC werd alleen waargenomen wanneer YidC en YidD gelijktijdig tot
overexpressie werden gebracht. Daarbij resulteerde de deletie van YidD tot een vermindering
van de in vivo membraanniveaus van NuoK terwijl in vitro studies bevestigden dat YidD nodig
is voor een efficiënte membraaninsertie van NuoK. De resultaten van hoofdstuk 4 wijzen in
de richting dat er tot nu toe nog onbekende factoren zijn welke een rol spelen in de SecYEG
afhankelijke membraaninsertie. Verdere identificatie van zulke componenten zullen bijdragen
aan een beter inzicht in de mechanismen hoe membraaneiwitten geïnserteerd worden.

Laatste woord en toekomst visie
Leden van de YidC/Oxa1/Alb3 eiwit familie hebben allen een sterk geconserveerde kern
welke uit vijf TMSs bestaat. Deze segmenten rangschikken zich zo dat er en hydrofiele groeve
gevormd wordt wat mogelijk het katalytische centrum vormt voor membraan eiwit biogenese.
De kristalstructuren van YidC uit E. coli en B. halodurans geven een nieuw inzicht in de
mogelijke mechanismen over hoe membraaneiwitten met een enkel membraandomein met
een negatieve lading in het membraan geïnserteerd worden. Echter hoe eiwitten met meerdere
membraandomeinen geïnserteerd, gevouwen en/of gerangschikt worden door YidC noch de
exacte rol van ribosoom binding in het insertie proces blijft onduidelijk. In dit proefschrift
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identificeren we de domeinen van YidC welke betrokken zijn in ribosoombinding en
insertase activiteit en hebben we YidD ontdekt als een nieuw maar niet essentiële factor voor
membraaninsertie. De analyse van de SpoIIIJ regio’s welke betrokken zijn bij de sporulatie
specifieke activiteit geven meer inzicht in de regio’s van YidC welke de substraatspecificiteit
bepalen, echter meer onderzoek is nodig om de exacte regio’s te vast te stellen. De meeste
membraaneiwitten volgen de co-translationele SRP/FtsY route, hoe en wat bepaalt of het
substraat naar YidC of het Sec translocon gestuurd moet worden blijft vooralsnog onduidelijk.
Met de hulp van de structuur informatie, kunnen toekomstige studies naar YidC meer gericht
worden op de mechanismen waarop het systeem membraaneiwitten insereert en vouwt.
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